
Radny Miasta Gorlice                           Gorlice 29.01.2015 r. 
Michał Diduch 
 
 
        Burmistrz Miasta Gorlice 
        Rynek 2 
        38 – 300 GORLICE 
 

 
 

INTERPELACJA 
 

 
W związku z planowaną modernizacją parku miejskiego, współfinansowaną  

ze środków zewnętrznych sugeruję podjęcie następujących działań poprzedzających 

faktyczną realizację tego projektu.  

Wnioskuję o rozpoczęcie prac nad opracowaniem koncepcji przebudowy parku, 

zawierającej m.in. plac do ćwiczeń, który był opisany w jednym z projektów złożonych do 

budżetu obywatelskiego pod nazwą Street Workout Park. Po wstępnych rozmowach 

 z mieszkańcami wnioskuję również o zaplanowanie w parku budowy ścianki wspinaczkowej 

(najbliższa znajduje się w Nowym Sączu) oraz rozbudowanego parku linowego, będących 

ciekawym i zdrowym sposobem na spędzenie wolnego czasu przez najmłodszych 

mieszkańców naszego miasta. Umieszczenie wspomnianych urządzeń rekreacyjno – 

sportowych pozwoli urozmaicić lekcje wychowania fizycznego prowadzone w Gorlickich 

szkołach, jak również wzbogaci proces dydaktyczny o działania wspomagające rozwój 

sensomotoryczny naszych uczniów. 

Jednocześnie wnioskuję o rozważenie usytuowania muszli koncertowej w parku, 

mogącej stanowić zaplecze do organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych czy 

rozrywkowych. Budowa takiego obiektu z pewnością przywróciłaby dawną świetność 

parkowi miejskiemu, skupiającemu niegdyś wielu gorliczan w ramach koncertów czy innych 

wydarzeń rozrywkowych.  

Dla pełnego przygotowania wspomnianej koncepcji istotna wydaję się jej konsultacja 

z mieszkańcami naszego miasta. Dlatego też proponuję umieścić zakładkę na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego, pod którą mieszkańcy miasta będą mogli zgłaszać swoje 

pomysły i uwagi w tym temacie.  

         Michał Diduch 
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Bardzo ważnym czynnikiem pozwalającym w sposób dynamiczny rozwijać wspólnotę 

samorządową jest pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, zwłaszcza z budżetu Unii 

Europejskiej. Nowa perspektywa finansowa na lata 2014 – 2020 zawiera bardzo dużo 

różnorodnych priorytetów, w ramach których, dofinansowane będą zadania jednostek 

samorządu terytorialnego w wielu obszarach ich działalności. Jednym z istotnych priorytetów 

stopniowo przygotowywanego właśnie RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 

2020 jest Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja Miast, 

Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. Dokumentem 

niezbędnym do realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych z tego poddziałania 

jest opracowany dokument strategiczny pod nazwą Lokalny Plan Rewitalizacji.  

Mając na uwadze pojawiające się w związku ze wspomnianym programem, znaczące 

perspektywy szerokiej modernizacji naszego miasta, zwracam się z wnioskiem o jak 

najszybsze przystąpienie do opracowania takiego dokumentu strategicznego. Przy jego 

tworzeniu proponuję skorzystać z projektów i pomysłów przedkładanych w ramach dwóch 

edycji budżetu obywatelskiego. Sugeruję również stworzenie lokalnego forum internetowego, 

przy stronie internetowej naszego miasta, poprzez które mieszkańcy będą mogli przedstawiać 

swoje pomysły, opinie czy sugestie, dot. przebudowy infrastruktury miejskiej. Postuluję 

również włączenie do prac nad Lokalnym Planem Rewitalizacji Radnych Rady Miasta, nie 

tylko tych będących członkami komisji budowlanej.  

 

 

        Michał Diduch 

 


